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Ágrip  

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.gráðu úr grunnskólakennarafræðum 

við kennaradeild Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2013. 

     Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn er fræðilegur og byrjar hann á 

umfjöllum um kenningar fjögurra fræðimanna, þeirra Lev Vygotsky, Jerome Bruner, 

John Dewey og Howard Gardner. Þeir lögðu allir áherslu á reynsluna og mikilvægi 

hennar í námi barna. Þeir töluðu einnig um mikilvægi umhverfisins og hve mikilvægt 

það er fyrir börn að komast í snertingu við sitt nánasta umhverfi. Því næst er fjallað 

um grenndarfræði og þau hugtök sem innan hennar eru; söguvitund, umhverfisvitund 

og grenndarvitund en þetta eru allt þættir sem að eru undirstaða styrkingar á 

sjálfsvitundinni. Í lok fræðilega hlutans er farið yfir grenndarkennslu og hversu 

mikilvægt það er að nýta nánasta umhverfi barna í kennslu. 

     Í seinni hlutanum er komið fram með hugmyndir að verkefnum sem að hægt er að 

nýta í grenndarkennslu. Þetta eru verkefni sem nýtast á öllum aldursstigum og hægt 

er að útfæra á fleiri en einn hátt. Verkefnin eru hugsuð fyrir samfélagsgreinar en 

opna möguleikann á samþættingu við aðrar námsgreinar.  
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1. Inngangur  

Í hverjum bæ, hverju hverfi og hverri heimabyggð eru ótal möguleikar fyrir 

grunnskólakennara til að auka skilning nemenda sinna á náttúrufræðilegum, 

landfræðilegum, sagnfræðilegum og menningarlegum auðlindum hennar. Þannig 

öðlast nemendur góða grunnþekkingu sem þeir nýta til samanburðar þegar byrjað er 

að byggja ofan á hana seinna meir og takast á við fjarlægari viðfangsefni. . 

     Grennd er skilgreind sem umhverfi, það sem er nálægt þér eða í kringum þig. 

Grenndarfræði er hugtak sem er gagnlegt fyrir alla að þekkja og það má nota um 

umfjöllun margvíslegra greina um nágrennið. Þetta fær nemendur til að auka 

þekkingu sína á landslagi, staðháttum, menningu og öllu umhverfi í víðara samhengi. 

     Algengt er að grenndarkennsla sé notuð í skólum á landsbyggðinni til að leggja 

áherslu á sögu og sérstöðu bæjarfélagsins sem um ræðir. Bragi Guðmundsson (2000) 

talar um hvernig staðarmenning og vinna með hana gefi skólum gott tækifæri til að 

stuðla að bætingu menntakostanna á hverjum stað og hamla gegn þeim miklu 

búsetubreytingum sem hafa verið viðvarandi síðustu árin. Síðustu áratugina hefur 

verið mikil miðstýring í skólakerfinu sem valdið hefur aukinni samræmingu í 

námsefnisgerð og viðfangsefni nemenda orðin að mestu þau sömu óháð búsetu 

þeirra. Skilgreiningin á staðarmenningu og þeim viðfangsefnum sem gefast á 

hverjum stað er ekki eins flókin og í fyrstu sýnist. Grundvallarspurningin sem hafa 

þarf í huga er: „Hvað er bærinn minn/hverfið mitt?“ Með því að taka mið af 

mannlífinu sem lifað hefur á hverjum stað og gefa náttúrulegu og landfræðilegu 

umhverfi góðan gaum er auðvelt að finna spennandi og hentug viðfangsefni sem 

dýpka skilning nemenda á því hvaðan þeir koma og hvað það þýðir að vera þaðan. 

Þéttbýli á landsbyggðinni eiga sum hver sterka staðarmenningu og vinna markvisst 

að því að efla hana. Á mörgum stöðum er haldið upp á ákveðna menningararfleið 

með hátíðum á sumrin og má þar nefna Síldarævintýri á Siglufirði, Danska daga í 

Stykkishólmi og Fiskidaginn mikla á Dalvík.  

     Þar sem höfundar hafa stundað sitt kennaranám í Reykjavík fannst okkur 

forvitnilegt að skoða hvort grenndarkennsla eigi jafnt erindi við börn á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Þó svo að höfuðborgarsvæðið sé stærra en 

öll önnur þéttbýli á landinu er umráðasvæði barna sem þar búa líklega í flestum 

tilvikum minna en hjá þeim börnum sem búa á í minni þéttbýlum. Hverfi 
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Reykjavíkur eiga sér mislanga sögu og eru sum hver yngri en grunnskólabörnin sem 

þar búa.  

     Við ákváðum að semja tillögur að verkefnum sem hægt er að nýta í 

grenndarkennslu með grunnskólabörnum á öllum aldri án þess að taka eingöngu mið 

af einum ákveðnum skóla en höfðum höfuðborgarsvæðið fastlega í huga. Höfundar 

hafa sérhæft sig í kennslu samfélagsgreina í kennaranámi sínu og henta verkefnin 

kennurum og kennaranemum sem kenna samfélagsfræði í grunnskólum á öllum 

aldursstigum. 

     Í ritgerðinni reynum við að svara spurningunni „Hvað ávinningur er af því að nýta 

grenndarkennslu í skólastarfi?“ 

     Ritgerðin byrjar á umfjöllun um kenningar fræðimanna um nám barna, og 

forhugmyndir barna í upphafi skólagöngu. Þar á eftir er grenndarfræðin útskýrð með 

tilliti til sjálfsvitundar og þeim hugtökum sem hún byggir á; söguvitund, 

umhverfisvitund og grenndarvitund. Í kjölfarið fjöllum við um grenndarkennslu og 

ávinning hennar í skólastarfi. Við vitnum í lög um grunnskóla og aðalnámskrá og 

tengjum markmið hennar við grenndarkennslu áður en við setjum í lokin fram tíu 

tillögur að verkefnum þar sem grenndarkennsla er nýtt í samfélagsgreinakennslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 
 

2. Kenningar um nám barna 

Í þessum kafla kynnum við okkur kenningar settar fram af Lev Vygotsky, Jerome 

Bruner, John Dewey og Howard Gardner um nám barna. Þó margt sé ólíkt með 

kenningum þeirra lögðu þeir allir áherslu á fjölbreytni í skólastarfi og að virkni 

nemanda væri grundvöllurinn að því að þeir öðlist reynsluna sem nám krefst. 

2.1 Lev Vygotsky 

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky setti fram kenningar um félagslega 

hugsmíði þar sem hann leggur áherslu á félagslegar aðstæður og tungumál sem mikla 

áhrifavalda í vitsmunaþroska barna og ungmenna. Hann taldi að samskipti milli hins 

ólærða og hins lærða væru forsenda öflugs vitsmunaþroska og þess að árangursríkt 

nám gæti átt sér stað. Hann tekur fram að ekki sé einungis átt við tjáskipti milli 

fullorðinna og barna heldur geta börn einnig lært af hvoru öðru þar sem þau eru stödd 

á mismunandi þroskastigum. Samkvæmt Vygotsky þróum við öll okkar eigið 

hugtakanet auk þess sem við sköpum sameiginlegt hugtakanet í samskiptum okkar 

við annað fólk sem fæst við og hugsar um sömu fyrirbæri og við. Með því myndast 

sameiginlegur skilningur og túlkun á skynreynslu þeirra sem tilheyra sama samfélagi 

og menningu (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

     Vygotsky aðgreindi svæði raunverulegs þroska (e. zone of actual development) og 

svæði mögulegs eða óráðins þroska (e. zone of proximal development) barna (einnig 

nefnt þroskasvæði). Hver einstaklingur hefur semsagt forsendur til að þroskast örar 

og hraðar við réttar aðstæður fái hann nægilega örvun. Þegar nemandi tekst á við 

verkefni sem er aðeins of erfitt fyrir hann en hann nær að leysa með aðstoð og 

stuðningi frá kennara eða öðrum nemanda nær hann árangri og nám fer fram á 

þroskasvæðinu/svæði mögulegs þroska. Þannig er það hlutverk kennarans að ýta 

nemandanum út af svæði raunverulegs þroska þar sem hann nýtir aðeins sína 

núverandi hæfni, yfir á svæði mögulegs þroska með því að leggja fyrir hann þyngri 

verkefni en hann ræður við að leysa án hjálpar. Þannig tileinkar nemandinn sér nýja 

færni og færist nær sjálfstæðum vinnubrögðum (Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010). 

Passa verður þó að nemandi sé virkur í lausnaleitinni og að kennarinn sé eingöngu til 

aðstoðar. Þannig tileinkar nemandinn sér ábyrgð fyrir námi sínu og sjálfstæð 

vinnubrögð í þekkingarleit sinni (Macdonald, 2003). 
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2.2 Jerome Bruner 

Til stuðnings þessu setti Jerome Bruner ásamt öðrum fram hugmyndina um 

svokallaða vinnupalla (e. scaffolding). Hann líkir þekkingarmyndun barna við smíði 

byggingar þar sem notast er við vinnupalla og verkfæri. Því betri og öruggari sem 

verkfærin og vinnupallarnir eru því traustari verður byggingin. Með athöfnum og 

samtölum við þroskaðri einstaklinga byggir nemandinn þannig upp þekkingu og með 

tímanum er þekkingin orðin það traust að ekki er lengur þörf á vinnupöllunum 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Á þennan hátt nær nemandinn að sigra viðfangsefni 

sem hann hefði ekki ráðið við án stuðnings (Jerome S. Bruner, 2006, bls. 199). Með 

þessu víkkar hann svæði raunverulegs þroska út á svæði mögulegs þroska og er 

þannig kominn með enn betri grunn fyrir meiri þekkingu og færni. Það er nemandinn 

eða aðstæður hans og forhugmyndir sem ráða ferðinni í námi hans þar sem ný 

þekkingarmyndun verður til í samræmi við það sem viðkomandi veit nú þegar.  

2.3 John Dewey 

Ein af kenningum Dewey er svokölluð verkhyggja. Hún er að einhverju leyti tengd 

kenningunni um raunhyggju sem byggir á því að þekkingarleit verði að byggjast á 

reynslu og skynjun (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 16-17). Breski heimspekingurinn 

David Hume var einn af þeim sem aðhylltust raunhyggjuna og lagði hann áherslu á 

að uppspretta þekkingar væri skynjun og sagði hann m.a. að manneskjan væri ekki 

einungis hugsandi vera heldur einnig skynjandi ásamt því að hann lagði áherslu á að 

forsenda þekkingar á heiminum væri skynhæfni manneskjunnar (Ólafur Páll Jónsson, 

2010, bls. 15). Verkhyggjan tekur undir þetta viðhorf að einhverju leyti en leggur þó 

meiri áherslu á hið verklega, að manneskjan sé gerandi ekki síður en þiggjandi. 

     Eitt af grundvallarhugtökum í allri heimspeki er að Deweys sögn vera reynsla. Að 

því leyti eiga hugmyndir Dewey margt sameiginlegt með raunhyggjunni sem að 

Hume boðaði á 17. öld en hann hefur þó aðra skilgreiningu á hugtakinu en Hume og 

aðrir raunhyggjumenn (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 19). 

     Áherslan á nemandann var kjarni í svokölluðum framstefnuskóla eða tilraunskóla 

sem Dewey setti á laggirnar ásamt eiginkonu sinni Alice Chapman í Chicago árið 

1896 (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 15). Í hinum hefðbundna skóla var námefnið 

miðlægt og þungamiðja alls skólastarfsins. Gagnrýnendur hins hefðbundna skóla 

vildu hins vegar leggja meiri áherslu á reynslu nemandans. 
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     Dewey gerði greinarmun á kerfisbundinni sýn og sálfræðilegri sýn á reynslu. 

Þegar horft er til sálfræðilegrar sýnar á reynsluna er litið til raunverulegrar þróunar 

og vaxtar hennar þ.e.a.s. hvernig reynslan verður til í raunverulegum aðstæðum. Hún 

byggist á því hvernig á ólíkum tímum skref séu tekin og hvaða áhrif þau hafa. Þegar 

horft er hins vegar til kerfisbundinnar sýnar á reynslu er gert ráð fyrir að hún hafi náð 

ákveðinni fullkomnun. Þar er meiri áhersla lögð á hver útkoman er frekar en hvernig 

reynslan varð til. Hafandi sagt það lagði Dewey áherslu á annars vegar að í 

skólastarfinu sé lögð áhersla á reynslu og áhuga nemenda og hins vegar að námið sé 

skipulagt í kringum ákveðið námsefni sem órofatengdar kröfur (Ólafur Páll Jónsson, 

2010, bls. 26-27). 

     Annað sem skipti Dewey miklu máli og hann lagði áherslu á var að læra í verki 

(e. Learning by doing). Hann lagði áherlsu á að þekkingarleit væri verklegt ferli og 

þar af leiðandi nám einnig og er það í samræmi við verkhyggjuna en Dewey vildi 

taka enn dýpra í árina. Þekkingarleit er ekki einugis verklegt ferli. Merking þeirra 

hugtaka sem við notum eru tengd því hvernig og til hvers við notum þau. Ef við 

heyrum ákveðið orð en getum ekki tengt það við okkar eigin reynsluheim með 

einhverjum hætti verður það merkingarlaust (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 35).  

     Samkvæmt kenningum Dewey er hægt að skipta reynslu upp í virkt og óvirkt 

ferli. Virka ferlið felur það í sér að reyna og þannig öðlast fólk reynslu, með því að 

reyna. Óvirka ferlið felur í sér að verða fyrir einhverju og taka afleiðingum þess. Því 

má segja að sá sem öðlast reynslu sé bæði virkur og óvirkur. Hann gerir eitthvað og 

er þar af leiðandi virkur og tekur svo afleiðingunum af því og þar af leiðandi er hann 

óvirkur. Reynsla verður til við ákveðnar aðstæður, í samhengi og í samskiptum við 

umhverfi þeirrar manneskju sem verður fyrir reynslunni. Þannig má segja að barn 

sem elst upp á höfuðborgarsvæðinu öðlast ólíka reynslu en barn sem elst upp á 

landsbyggðinni (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 58-59). 

     En hvert er hlutverk kennarans? Dewey hvatti kennara til að notast við námskrá 

sem miðaðist við það sem væri að gerast í lífi nemenda, velja viðfangsefni í samræmi 

við reynsluheim þeirra og gefa þeim tækifæri til að víkka hann. Þannig þarf 

kennarinn að átta sig á því að reynsla mótast bæði af umhverfi þeirra og samskiptum 

við fólk (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 64).  

     Eitt af verkefnum tilraunaskólans voru svokölluð þemaverkefni. Ef að börn ynnu 

verkefni sem vektu áhuga þeirra myndi það stuðla að námi. Eitt af því sem nemendur 
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skólans áttu að gera var að kanna og greina umhverfi sitt og samfélag. Yngstu börnin 

byrjuðu á því að skoða heimili sitt, störf á heimilinu og tengsl fjölskyldumeðlima. 

Seinna fjarlægðust verkefnin heimilinu og nemendur áttu að skoða aðrar fjölskyldur 

á sama veg og þeir gerðu eigin fjölskyldu og síðast voru störf utan heimilisins 

skoðuð og sjónum beint að samfélaginu í heild (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 68-

69). 

2.4 Howard Gardner 

Howard Gardner var prófessor við Harvard-háskóla sem fannst skilgreining manna á 

greind vera allt of þröng. Í bók sinni Rammar hugans (e. Frames of mind) setti hann 

fram hugmyndir um sjö grunngreindir en bætti seinna við áttundu greindinni. 

Greindirnar átta eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 13-14). 

     Fjölgreindakenningin snýst ekki um það að finna eina ákveðna greind sem passar 

við viðkomandi einstakling. Tilgáta kenningarinnar er að hver og einn beri allar 

greindirnar en einstaklingurinn er þó missterkur á hverju sviði. Hjá sumum virðist 

sem allar eða flestar greindirnar sé mjög þróaðar eins og t.d. hjá þýska skáldinu, 

stjórnmálamanninum, náttúrufræðingnum, heimspekingnum og vísindamanninum 

Johann Wolfgang von Goethe. Að sama skapi eru einnig til einstaklingar sem virðast 

einungis hafa einföldustu undirstöðuatriði greindanna. Flest allir virðast vera þarna á 

milli, þ.e.a.s. sumar greindir eru vel þróaðar, aðrar miðlungs vel og aðrar fremur lítið 

þróaðar (Armstrong, 2001, bls. 20-21). 

     Hægt er að tengja allar greindirnar átta við grenndarkennslu en tengslin við 

rýmisgreind og umhverfisgreind eru einna sterkust. Rýmisgreind fer inn á það að 

einstaklingurinn sé fær um að sjá fyrir sér rými og tengslin milli hluta í rýminu. 

Vettvangsferðir eru góð aðferð til að efla rýmisgreindina. Umhverfisgreind auðveldar 

einstaklingnum að kortleggja umhverfi sitt hvort sem um sé að ræða það náttúrulega 

eða það manngerða (Eygló Friðriksdóttir og Hrund Gautadóttir, 2004). Auk þessara 

greinda er auðvelt að tengja líkams- og hreyfigreind sem og samskiptagreind við 

grenndarkennslu. Þeir nemendur sem hafa sterka líkams- og hreyfigreind njóta sín 

vel utandyra og eru því vel móttækilegir fyrir námi sem fer fram utan skólastofunnar 

auk þess sem það hjálpar þeim að fá að snerta og upplifa. Samskiptagreindin nýtur 
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sín í samvinnu og samskiptum milli nemenda og þátttöku hvers og eins í samfélaginu 

(Armstrong, 2001, bls. 53). 

     Eins og áður segir felur rýmisgreindin það í sér að sjá fyrir sér og skynja hið 

sjónræna, rúmfræðilega umhverfi. Hún felur m.a. í sér næmni fyrir lögun, formi, 

vídd, línum og litum (Armstrong, 2001, bls. 14). Góðar kennsluaðferðir og efni til að 

efla rýmisgreind nemenda eru m.a. skýringamyndir og kort, myndlíkingar, leit að 

sjónrænum myndum og ljósmyndun (Armstrong, 2001, bls. 52-53). 

     Umhverfisgreind felur í sér ákveðna næmni fyrir fyrirbærum í náttúrunni m.a. 

fjöllum og skýjafari. Sá sem býr yfir góðri umhverfisgreind er einnig leikinn við að 

þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu í eigin umhverfi. Góðar 

kennsluaðferðir og efni væru m.a. gönguferðir í náttúrunni og kvikmyndir teknar í 

náttúrunnni (Armstrong, 2001, bls. 15).  

2.5 Samantekt um kenningar fræðimanna 

Þó svo að það sé margt ólíkt með kenningum þessara fræðimanna er samt sem áður 

ýmislegt sameiginlegt í kenningum þeirra eins og t.d. áherslan á reynsluna og 

mikilvægi þess að hver einstaklingur fá tækifæri til þess að skapa sína eigin reynslu. 

Þess vegna er mjög mikilvægt að skólinn virkji nemendur í þessu samhengi og er þá 

grenndarkennslan mjög góð aðferð til að dýpka reynsluheim nemenda og koma þeim 

í meira samband við nærsamfélag sitt og menningararf. Þeir töluðu einnig um virkni 

nemenda í eigin námi og hvernig nemendur notast við núverandi þekkingu sína og 

reynslu og bæta við hana með aukinni þekkingarleit.  

     Vygotsky lagði áherslu á virkni barna í eigin námi og talar um að samskipti hins 

lærða og hins ólærða væri forsenda þess að að nám geti átt sér stað. Hann leggur 

áherslu á að með hjálp annarra nemenda geti nemendur aukið við sig nýja færni og 

þannig tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Nemandinn á þó að bera ábyrð á eigin 

námi og þekkingarleit.  

     Bruner er með líkar hugmyndir og Vygotsky þegar kemur að námi barna og bætti 

við þær kenningunni um vinnupalla.  

     Eitt af því sem að Dewey var mjög gagnrýninn á var miðlægt námsefni. Hann 

vildi að námsskrár skóla miðuðust meira að reynsluheimi nemenda og það sem væri 

raunverulega að gerast í lífi þeirra en það er einmitt markmið grenndarkennslunnar, 

að gera nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi. 
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     Af þeim átta greindum sem Gardner innifelur í fjölgreindakenningunni er 

auðveldast að tengja rýmisgreind og umhverfisgreind við grenndarfræði.  

 

3. Forhugmyndir barna 

Börn koma inn í skólann stútfull af hugmyndum um lífið, tilveruna og umhverfið og 

hvernig allt þetta virkar. Sumar þessarra hugmynda eiga við góð rök að styðjast en 

aðrar ekki eins réttar. Hlutirnir virðast oft öðruvísi en þeir eru í raun og veru 

samkvæmt vísindalegum skilningi. Skiljanlega leiðir þetta oft til þess að 

(for)hugmyndir okkar um hlutina reynast rangar (Meyvant Þórólfsson, 2003). Til 

þess að börn nái tökum á nýjum hugtökum og upplýsingum verður kennari að kanna 

forhugmyndir barnanna og leiðrétta þar sem það á við svo nýju upplýsingarnar og 

þekkingin sem nemandi aflar sér í skólanum verði byggð á traustum grunni. Sé 

skilningur barnanna látinn óhreyfður er hætta á að þau nái ekki almennilegum 

skilningi á nýju hugtökunum og læri einungis að nota þau á prófum í skólanum en 

utan skólans muni gamli skilningurinn vera ennþá ráðandi.  

 Til þess að nemendur nái að þróa með sér ákveðna færni þurfa þeir að þekkja 

og skilja staðreyndir og hugmyndir í samhengi og vera færir um að skipuleggja þá 

þekkingu á þann hátt að hún sé tiltæk og nothæf. Kennarar verða að viðurkenna 

þessar forhugmyndir nemenda sinna og kanna þær til þess að vita á hvaða grunn er 

verið að fara að byggja á. Hefðbundin próf eru ekki nægilega góð matsaðferð til að 

ná þessu fram. Reglulegt leiðsagnarmat nýtist betur í að gera hugsun nemenda 

sýnilega, bæði fyrir kennarann og nemandann sjálfan. Páfagaukalærdómur fyrir próf 

sýnir ekki að nemandi hafi náð fullum skilningi á viðfangsefninu (Ingólfur Gíslason, 

e.d.).  

 

4. Grenndarfræði 

Grenndarfræði fjallar um að líta á umhverfi mannsins sem eina heild. Að baki liggur 

sú heildarhugsun að náttúrulegar kringumstæður, menning samfélagsins, saga þess 

og atvinnulíf séu viðfangsefni grenndarfræðinnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

50-51). Í grenndarfræði er markmiðið að gera börn læs á þeirra nánasta menningar-, 

náttúru-, og landfræðilega umhverfi. Í þessum kafla skoðum við grenndarfræði og 
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helstu hugtökin sem tengjast henni; söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund 

sem eru undirstaða styrkrar sjálfsvitundar.  

4.1 Sjálfsvitund 

Sterk sjálfsvitund er mikilvægt verkfæri nemenda í þeim hraða, hnattvædda heimi 

sem við lifum í í dag. Maðurinn hefur lengi leitast við að reyna að skilgreina sjálfan 

sig og spyr sig gjarnan: „Hver er ég?“. Einfaldast er að svara þessari spurningu með 

því að telja upp þau hlutverk sem við höfum í lífinu án þess að vita kannski hvaða 

þýðingu þau hafa. Góð sjálfsþekking er grundvöllurinn fyrir því að komast langt í 

lífinu. Grundvöllur góðrar sjálfsvitundar er að þekkja og skilja hlutverk okkar og 

stöðu innan hvers hóps (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 21).  

     Sjálfsvitund okkar byggir á tvennskonar undirstöðum; erfðaþáttum og 

umhverfisþáttum. Við fæðumst með ákveðna eiginleika en strax á fyrstu vikum 

ævinnar byrja umhverfisþættirnir að móta þessa eiginleika og búa til nýja. 

Umhverfisþættirnir eru margir og má þar nefna helst fjölskyldu, skóla, vini, 

trúarbrögð og fjölmiðla. Þessir mótunaraðilar eiga stóran hlut í því hvernig við 

mótumst sem manneskjur og hvaða lífsskoðanir við temjum okkur. Misjafnt er milli 

einstaklinga hversu mikil áhrif hver þáttur hefur á okkur. Það ræðst m.a. af aldri, 

kyni og öðrum ytri aðstæðum. Innra með okkur vinnum við svo úr öllum þessum 

þáttum og tökum þá mið af því gildismati sem er ríkjandi hjá okkur hverju sinni. 

Allir þessir þættir breytast með hverjum deginum og er sjálfsvitund okkar þannig háð 

því sem gerðist í fortíðinni sem og því sem mun gerast í framtíðinni (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 22-23).  

     Við höfum margvísleg hlutverk og stöður í samfélaginu og hvernig við 

skilgreinum okkur hverju sinni fer m.a. eftir aðstæðum og viðmælendum. 6 ára stúlka 

getur skilgreint sig sem systur eða dóttur aðspurð um hlutverk sitt í fjölskyldu sinni 

en frænku þegar hugtakið fjölskylda er notað í víðara samhengi. Barnið getur 

skilgreint sig sem einhvern í fuglahóp, nemanda í 1.bekk eða nemanda í 

Árbæjarskóla og allt upp í Íslending og jarðarbúa eftir því sem samhengið víkkar.  

     Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að efla skuli sjálfsvitund nemenda. 

Mikilvægt sé að nemendur þekki eigin tilfinningar, þekki sínar veiku og sterku hliðar 

og hafi trú á eigin hæfni og getu til að takast á við þau fjölbreyttu viðfangsefni sem 

þeir mæta í daglegu lífi (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25). Að 
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efla þekkingu á staðarmenningu getur styrkt og eflt sjálfsvitund einstaklinga og hópa 

og aukið samábyrgð með öðru fólki og umhverfinu. 

     Sjálfsvitund er einstaklingsbundin og þó svo að sjálfsvitund einstaklinga innan 

sama hóps geti verið lík og byggð á sömu utanaðkomandi þáttum þá vinnum við úr 

áreitunum á mismunandi hátt. Aðrir innan hópsins hafa áhrif á okkur og við höfum 

áhrif á aðra. Skólinn er einn helsti félagsmótandi samtímans og hann hefur mikil 

áhrif á mótun sameiginlegrar sjálfsvitundir hópa. Þeir þrír meginþættir sem hafa hver 

mest áhrif á sjálfmynd einstaklinga og hópa eru söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 22-23). 

4.2 Söguvitund 

Í samfélagsgreinahluta aðalnámskrár er söguvitund skilgreind sem tilfinning fyrir 

fortíð, nútíð og framtíð og vitneskjan um að allt í lífi okkar er breytingum háð 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 9). Nemendur þurfa að geta túlkað það sem 

gerðist í fortíðinni, skilið það sem er að gerast í nútíðinni og nýta sér það til að gera 

sér væntingar um og móta framtíðina. Við lærum að skilja hvernig þessir þættir spila 

saman og hafa gagnverkandi áhrif hver á annan. Allir skynja umhverfi sitt í tíma og 

rúmi með einhverjum hætti og verður sú skynjun partur af sjálfsvitund 

einstaklingsins (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 20). 

     Það sögunám sem á sér stað í skólunum byggist á fræðigrein sem fjallar um 

mannfélagið frá fortíð til líðandi stundar. Sjálfsmynd okkar bæði sem einstaklingar 

og sem hluti af hópi mótast þannig af því sem á undan er gengið, af sameiginlegum 

minningum og menningararfi. Það þarf að skoða og endurskoða þennan arf og þannig 

þróast gagnrýnar leiðir í sögu og sögunámi. Sagan hefur almennt menntunargildi þar 

sem að það er vísað í hana í daglegu lífi. Könnun á fortíð mun aldrei ljúka þar sem að 

viðhorf til hennar breytist stöðugt (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 9). 

     Söguvitund okkar er bæði einstaklingsbundin og sameiginleg með þeim hópum 

sem við tilheyrum. Samábyrgðin hvetur okkur til þess að nýta það sem við lærum af 

fortíðinni til þess að búa í haginn fyrir framtíðina með aðgerðum okkar í nútíðinni. 

Fortíðina verður hver að skapa í eigin huga og nota til þess upplýsingar sem við fáum 

frá öðrum auk okkar eigin reynslu. Fortíðarskynjun hvers og eins hefur þannig bæði 

sameiginlega þætti með öðrum auk þess sem hún er persónuleg alveg eins og 

nútímaskynjunin sem litast m.a. af mismunandi lífsviðhorfum og þjóðfélagsstöðu. 
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Þegar kemur að framtíðarsýn viljum við flest búa í haginn fyrir okkur sjálf og þá sem 

standa okkur næst en það er mikilvægt að horfa einnig til samfélagsins í heild og 

allrar heimsbyggðarinnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 27). 

     Fortíðin geymir uppruna hefða og hún útskýrir og réttlætir það að þessar hefðir 

skulu lifa áfram meðal samfélagshópa og þjóða. Sem dæmi má nefna 

laufabrauðsgerð fyrir jól og þorrablót. Fortíðin er full af dæmum um eftirsóknarverða 

eða vítaverða breytni fólks og stöðugt er út af þeim lagt eða eins og máltækið segir: 

„Til þess eru vítin til að varast þau“. Unnt er að læra af sögunni og koma í veg fyrir 

að hún endurtaki sig (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 24).  

     Sem samfélag deilum við að hluta til söguvitund. Frá upphafi höfum við látið 

vitneskjuna og skilninginn á atburðum fortíðarinnar ganga frá kynslóðum til 

kynslóða með það að markmiði að gera Íslendinga læsa á sögulegt umhverfi sitt. Í 

gamla daga var hefðin að segja sögur en nú til dags nota skólar til þess námsbækur 

að mestu. Sameiginleg saga er þjóðinni að hluta til nauðsynleg, en persónuleg 

skynjun og túlkun á fortíðinni er líka mikilvæg til að efla ímynd hvers hugsandi 

manns. Til þess er næsta nágrenni hans eðlilegasti vettvangurinn hvort sem gengið er 

út frá skólastarfi, frístundum eða atvinnu (Bragi Guðmundsson, 1998, bls. 274). 

4.3 Umhverfisvitund 

„Markmið umhverfismenntunar er að við lærum að lifa lífinu án þess að grafa undan 

framtíðinni og komandi kynslóðum“ (Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 7). 

Umhverfismenntun er til þess að undirbúa fólk undir óvissu framtíðinnar. Góð vitund 

um umhverfismennt verður til þess að fólk getur notið lífsins án þess að eyðileggja 

umhverfi okkar og komandi kynslóða. Góð umræða um umhverfismennt í skólum 

getur einnig minnkað ótta nemenda um umhverfishrun og hvað sé hægt að gera til að 

snúa þróuninni við (Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 43). Umhverfismennt eykur 

færni fólks til að greina umhverfisvandamál og hvað það þurfi að gera í kjölfarið á 

þeim. Umhverfismennt hefur hingað til ekki verið flokkuð sem sjálfstæð námsgrein 

heldur er litið á hana sem hluta margra námsgreina (Stefán Bergmann, 1994, bls. 

203-4). 

     En hvað felst í orðinu umhverfi? Orðið sjálft er frekar nýlegt í íslensku tungumáli 

og hefur það stundum verið notað í stað orðsins náttúra. Hins vegar er mikill munur á 

þessum tveimur orðum. Náttúra er það sem hefur orðið til án viðkomu mannsins en 
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umhverfi er það sem maðurinn hefur mótað (Páll Skúlason, 1998, bls. 40). 

     Í aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 2007 eru tekin fram áfangamarkmið í 

náttúrufræði og umhverfismennt í lok hvers aldursstigs og hvers sé ætlast til að 

nemendur séu búnir að læra áður en þeir fara yfir á næsta aldursstig. Markmiðin í 

umhverfismennt eru undir heitinu Að búa á jörðinni og er þá sérstaklega lögð áhersla 

á umhverfismál og sjálfbæra þróun í 8.-10. bekk (Menntamálaraðuneytið, 2007, bls. 

4). Umhverfismál eru hins vegar viðkæmt umræðuefni og verður umræðan að vera 

uppbyggileg og snúast um hvað maðurinn getur gert til að bæta ástandið. Mikilvægt 

er að nemendur geri sér grein fyrir hugtakinu sjálfbær þróun. Eitt af því sem mikil 

áhersla er lögð á er að nemendur átti sig á því að hugsa vel um umhverfi sitt og spilli 

því ekki. Nemendur verða að gera sér grein fyrir því að við getum ekki umgengist 

jörðina eins og okkur hentar og að við verðum að hugsa um komandi kynslóðir 

(Menntamálaraðuneytið, 2007, bls. 25).  

4.4 Grenndarvitund 

Síðustu ár og áratugi hafa orðið gríðarlegar breytingar hér á landi varðandi búsetu 

fólks. Fólk hefur streymt til höfuðborgarsvæðisins úr sveitum og minni bæjarfélögum 

og erum við með hlutfallslega langstærsta höfuðborgarsvæðið af nágrannalöndum 

okkar. Hin Norðurlöndin hafa unnið að því að styrkja landsbyggðina með því að 

bjóða upp á sambærilega afþreyingu, menningu og menntun og fyrir finnst á 

höfuðborgarsvæðunum. Á Íslandi hefur ekki tekist að leggja slíkar áherslur og ekki 

verið horft á þetta sem heildstætt verkefni þ.e. að hugsa um alla landsbyggðina sem 

heils, heldur einungis gripið til stakra aðgerða sem hafa beinst að afmörkuðum 

svæðum (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 31-32).  

 

5. Grenndarkennsla 

„Maður líttu þér nær, liggur í götunni steinn“ segir Guðmundur Finnbogason (1994) í 

riti sínu Lýðmenntun og bendir á að ef skólum eigi að takast að veita góða almenna 

menntun verði að velja þau viðfangsefni sem henta til að auka andlegan þroska 

nemandans og veita honum þekkingu sem kemur að gagni í hinu daglega lífi. Hann 

talar um mikilvægi þess að nemandinn læri að athuga sjálfur það sem fyrir ber og fái 

á því áhuga. Það liggur því beinast við að velja í náttúrufræðikennslu þær hliðar 
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náttúrunnar sem eru beint fyrir framan okkur og við tökumst á við eða sjáum 

daglega. „Sá sem ekki getur haft yndi af því sem næst honum er, sér varla sér til 

gagns það sem fjærst er“ segir Guðmundur og á hann þar við að það er erfitt að skilja 

og læra um eitthvað sem er okkur það fjarlægt að við eigum jafnvel aldrei eftir að 

komast í kynni við, ef við höfum engan samanburð við það sem við þekkjum af 

persónulegri reynslu. Ef við ætlum að tengja nám raunveruleikanum og láta það 

snúast um eitthvað annað en námsbækur og fyrirlestra frá kennurum gegnir 

heimabyggðin og okkar nánasta umhverfi lykilhlutverki. Við höfum fyrir utan dyrnar 

okkar raunverulega náttúru og sögu sem hægt er að kryfja og skoða án þess að það 

þurfi að kosta löng og kostnaðarmikil ferðalög. Við getum séð með eigin augum 

hvernig þessi raunveruleiki varð til og hvernig náttúra og menn hafa breytt honum í 

gegnum tíðina. Á þennan hátt búum við til samanburðargrundvöll fyrir nám um 

fjarlægari staði hvort sem það eru landshlutar, önnur þjófélög eða mikilvæg 

heimsmálefni. Þó svo að notast þurfi við bækur, miðla og annarskonar námsgögn til 

að fræðast um þau þá hafa nemendur sinn raunveruleika til samanburðar (Þorvaldur 

Örn Árnason, 1998, bls. 71). 

     Bragi Guðmundsson (1999) tekur saman helstu rökin fyrir því að grenndarkennsla 

eigi brýnt erindi inn í allt skólastarf og ætti að gegna þar stóru hlutverki. Þar má 

nefna helst þau að námið hefur beina skírskotun í umhverfið og styrkir tengsl 

nemandans við það. Samanburður við það sem fjarlægara er verður auðveldari þegar 

búið er að kynna sér nærtækari viðfangsefni um menningu, atvinnulíf, náttúru o.fl.. 

Nemandinn sér heimabyggð sína og umhverfi í betra samhengi en áður, frá því 

nánasta og út í víðara samhengi; heimili, skóli, heimabyggð, landshluti, land og loks 

heimsálfa. Með áherslu á staðarmenningu í gegnum grenndarkennslu verður 

nemandinn hæfari til þátttöku í grenndarsamfélaginu. Síðast en ekki síst býður 

grenndarkennsla upp á aukna fjölbreytni í kennsluaðferðum og leiðum til náms. 

Dæmi um fjölbreytta kennsluhætti sem grenndarkennsla býður upp á eru t.d. að farið 

er frá hinu nálæga og þekkta til hins fjarlæga og óþekkta. Grenndarkennsla hvetur til 

samvinnu heimila, skóla, atvinnufyrirtækja og stofnanna, samþættingu námsgreina 

og hópavinnu í bland við einstaklingsnám (Bragi Guðmundsson, 1999, bls. 34). 
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6. Úr námskrám og lagasöfnum 

Í annarri grein grunnskólalaga frá árinu 2008 er fjallað um hlutverk grunnskóla: 

„Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun (...). 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og 

efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á 

íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum 

fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, 

umhverfið og umheiminn“ (Lög um grunnskóla 

nr.91/2008).  

     Starfið í grunnskólum tekur til margra þátta sem takmarkast ekki einungis við 

einstakar námsgreinar sem finna má í stundatöflu. Hver skóli þarf að taka ákvörðun 

um hvernig skuli finna þessum þáttum stað í skólastarfinu. Skólahald er á ábyrgð 

hvers sveitarfélags og öll börn eiga rétt á menntun við sitt hæfi. Hver skóli hefur 

svigrúm og sjálfstæði til að skipuleggja og aðlaga nám að sínum þörfum og 

aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22-23).  

     Menntun er einstaklingsbundin auk þess sem hún er bundin við stað og stund. 

Markmiðið með almennri menntun er að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til 

að takast á við þær áskoranir sem daglegt líf býður okkur upp á og efla skilning hans 

á eiginleikum sínum og hæfni svo við séum hæfari til að sinna hlutverkum okkar í 

flóknu samfélagi. Almenn menntun er einnig samfélagsleg og byggist á fjölbreyttu 

námi á meginsviðum menningar, samfélags og umhverfis okkar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10). 

     Gera þarf ráð fyrir samstarfi inni í skólanum sem og út fyrir veggi hans. Þetta 

samstarf getur verið við foreldra og heimili barna og æskulýðs- og íþróttastarf auk 

þess sem gera má ráð fyrir miklu samstarfi við grenndarsamfélag innan hvers hverfis 

eða sveitarfélags. Samstarf af þessum toga er einn af lykilþáttum sjálfbærni og skólar 

geta með því tekið þátt í að móta samábyrgt og sjálfbært samfélag. 

     Sjálfbærnimenntun er nefnd í nýrri aðalnámsskrá. Í henni felst að nemendur takist 

á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni og markmið hennar er geta til aðgerða. Í 

því felst að stuðlað sé að áhuga og vilja til að taka þátt í samfélaginu og að veita 
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börnum og ungmennum þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14-15). Allar athafnir okkar eru meðvitaðar og 

hafa tilgang. Það þarf að vera skýrt í upphafi hvað börnin eiga að vera fær um þegar 

þau hafa lokið þeim viðfangsefnum sem eru sett fyrir þau.  

     Mikilvægt er að gæta að jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms í grunnskólum. 

Verklegar námsgreinar þurfa að vera í jöfnu hlutfalli við bóklegar námsgreinar auk 

þess sem gæta þarf jafnvægis innan hverrar námsgreinar í vinnulagi og 

viðfangsefnum. Þetta þarf að hafa í huga alla skólagöngu barna jafnt á yngsta stigi 

sem elsta (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26). Námshæfni 

nemenda er best þjálfuð með sem fjölbreyttustum aðferðum og nauðsynlegt fyrir 

börn að fá að líta upp úr námsbókum öðru hvoru og fá að upplifa raunveruleikann. 

Nauðsynlegt er að nýta náttúruna og umhverfið sem vettvang náms og kennslu. Þetta 

á ekki eingöngu við um útikennslu í náttúrufræði heldur er einnig kjörið að nýta sér 

mannauð nærsamfélagsins eins og reynslu og þekkingu foreldra, ömmu og afa eða 

fyrirtækja í nágrenninu (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). 

     Virk tengsl milli skóla og nærsamfélagsins eru mjög mikilvæg því það stuðlar að 

jákvæðum samskiptum og samstarfi við einstaklinga, félagssamtök, fyrirtæki og 

stofnanir. Ef unnið er að þessu getur það aukið fjölbreytni í námi m.a. í valgreinum á 

unglingastigi sem getur orðið til þess að tenging verði á milli náms nemenda og 

nærumhverfis þeirra sem gerir námið merkingabærara. Tenging sem þessi snýr m.a. 

að umhverfi, menningu, listum, íþróttum, félags- og tómstundastarfi og atvinnulífi. 

Skólinn er staður þar sem kynslóðir mætast og má líkja skólanum við mannlífstorg 

borga og því er mjög mikilvægt að skólar nýti sér þá möguleika sem að bjóðast til að 

tengja saman ólíkar kynslóðir í samfélaginu. Mikilvægt er að skólar myndi virk og 

góð tengsl við samfélagið og að þar á milli sé gagnkvæm virðing varðandi þarfir og 

skyldur allra aðila. Hver skóli skal gera grein fyrir því hvernig tengsl milli skólans 

við nærsamfélgið skuli vera háttað í skólanámskrá skólans (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

     Í skólanámskrá þarf hver og einn skóli að nýta sér það svigrúm sem aðalnámskrá, 

lagagerðir og skólastefna sveitarfélagsins  gefa og gera grein fyrir þeim gildum sem 

starf skólans byggir á. Þarna er tækifæri til að skoða vel sérstöðu hvers skóla og því 

hverfi sem hann þjónar og hvernig hægt er að nýta staðbundnar aðstæður og sérkenni 

hans og flétta inn í skólastarfið. Þarna gefst einnig tækifæri til að samþætta 
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námsgreinar og flétta grenndarkennslu inn í sem flestar þeirra (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 47).  

     Aðalnámskrá setur ramma utan um skólastarfið á landinu öllu og skólarnir móta 

sína eigin skólanámskrá innan þess ramma. Það er því ekkert til fyrstöðu að skólar 

skapi sér ákveðna sérstöðu. Gefir þú tveimur börnum eins litabók og kassa af litum 

þýðir það ekki að þú fáir eins myndir, allar líkur eru á því að börnin setji sinn eigin 

svip á sína mynd og myndirnar verði mjög ólíkar og það sama getur átt við skólana.  

 

7. Samfélagsgreinar og grenndarkennsla 

Í nýjum drögum að samfélagsgreinahluta aðalnámskrár grunnskóla (2012) fela 

samfélagsgreinar í sér víðara svið en áður og bætt hefur verið við fleiri námsgreinum 

og efnisþáttum. Undir samfélagsgreinar fellur nú saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni og siðfræði en þær byggja einnig á þekkingu og stefjum 

annarra fræðigreina líkt og heimspeki, kynjafræði, sálfræði, stjórnmálafræði og 

hagfræði. Í drögunum segir að samfélagsgreinar eigi að fjalla um samfélög og 

menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Einnig koma margar af þeim áskorunum 

sem samfélagsgreinum er ætlað að hjálpa nemendum að kljást við úr umhverfinu og 

nærsamfélaginu (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 2). 

     Samfélagsgreinar eiga margt sameiginlegt með öðrum námsgreinum en sérstaða 

þeirra felst í því hvernig þær hjálpa nemendum að þróa skilning sinn á sjálfum sér, 

öðru fólki og því umhverfi og samfélagi sem þeir hrærast í. Helstu efnisþættir 

hæfniviðmiðanna sem sett eru fram í nýjum drögum að samfélagsgreinahluta 

námskrárinnar eru reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur. Efnisþátturinn 

reynsluheimur fjallar um umhverfi, samfélag, sögu, og menningu ásamt því að auka 

hæfni nemenda til að skilja veruleikann. Markmiðið með honum er m.a. að nemendur 

„geti sýnt fram á skilning á heimabyggðinni og útskýrt samhengi hennar við 

umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf og atvinnulíf“. Innan efnisþáttarins er 

fjallað um heimabyggðina, mannlíf, fjölskyldugerðir o.fl.. Efnisþátturinn 

hugarheimur fjallar um sjálfsmyndina og hæfnina til að átta sig á sjálfum sér og 

öðrum. Innan efnisþáttarins er m.a. fjallað um sjálfsvitund, persónumótun og 

lífsviðhorf. Markmiðið með þessum þætti er að nemendur geti í lok 10. bekkjar geti 

útskýrt hvernig sjálfsmynd þeirra mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og 
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félagslegum aðstæðum, sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum ásamt því að hver 

nemandi geti hugleitt og séð hver hann er í augum sjálfs síns og annarra. 

Efnisþátturinn félagsheimur fjallar um samskipti og hæfnina til að mynda og þróa 

tengsl við aðra. Innan efnisþáttarins er fjallað um félagsvitund, borgaravitund og 

samfélagsreglur (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 3-4 og 8).  

 

8. Tillögur að verkefnum í grenndarkennslu 

Í þessum kafla höfum við sett saman 10 tillögur að verkefnum og viðfangsefnum sem 

nýtast í grenndarkennslu innan samfélagsgreina. Verkefnatillögur þessar eru tilvaldar 

fyrir kennaranema og grunnskólakennara að nýta sér þegar flétta á grenndarkennslu 

inn í skólastarfið. Í staðinn fyrir að hugsa eingöngu útfrá einum ákveðnum skóla, bæ 

eða hverfi vildum við gera eitthvað sem skólar í öllu þéttbýli og þá sérstaklega á 

höfuðborgarsvæðinu sem hefur hingað til ekki verið eins mikið horft til þegar fjallað 

er um grenndarkennslu og eflingu staðarmenningar. Við ákváðum að einblína ekki á 

eitt aldursstig í hverju verkefni og hafa verkefnin þess eðlis að hægt sé að aðlaga þau 

að ólíkum hópum. Við setjum fram helstu markmiðin með verkefnum, aðferð og 

hugmyndir að úrvinnslu þeirra sem og námsmati.  

     Verkefnin eiga það sameiginlegt að ýta undir þekkingu og skilning nemenda á 

sínu nánasta umhverfi og menningu. Þau snúa m.a. að byggðasögu, umhverfisvernd 

og atvinnulífi svo eitthvað sé nefnt. Auðvelt er fyrir kennara að breyta inntaki 

verkefnanna á ýmsan hátt eftir því sem hentar staðsetningu, áhugasviði og 

samsetningu nemendahóps.  

     Við gerð verkefnanna sóttu höfundar innblástur í viðfangsefni námskeiða 

kennaranámsins og reynslu úr vettvangsnámi sem því hefur fylgt.  
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Verkefnatillaga 1 

 

Viðfangsefni: Örnefni 

Markmið:  

 Að nemendur þekki helstu örnefnin í kringum þau og þekki sögurnar á bak 

við þau.  

 Að nemendur æfist í að vinna í hóp, skipta með sér verkum og taka tillit til 

annarra.  

Aðferð: Nemendur vinna þetta verkefni í hópum, 3-4 saman. Nemendur finna eins 

mörg örnefni í grennd sinni og þeir geta og skrá niður. Nemendur eiga svo að afla sér 

upplýsinga um hvaðan þessi nöfn koma. Líklegt er að mörg heiti sem notast er við 

séu ekki til skráð í neinar heimildir eða örnefnaskrár heldur hafi gengið á milli 

manna og séu jafnvel „gælunöfn“ sem börn í hverfinu hafi búið til. Nemendur skrá 

niður öll þau heiti sem þeir finna, fara í göngutúr um hverfið og skrifa niður það sem 

þeir finna og muna. Í skólastofunni skoða þeir kort (prentuð og/eða á internetinu) og 

athuga hvort þeir sjái einhver sem þá vantar. Hver hópur velur sér svo 5-10 örnefni af 

listanum til þess að vinna áfram með (fjöldi fer eftir aldri nemenda, eldri nemendur 

taka fleiri orð en þeir yngri).  

     Hægt er að vinna með örnefnin á marga vegu. Það fyrsta sem nemendur eiga að 

gera er að rýna í örnefnin og skrifa niður sínar hugsanir um hvaðan þau koma; hvað 

orðið þýðir og afhverju þeir halda það hafi verið valið. Reyna að afla sér upplýsinga 

um hvaðan nafnið kemur með þeim leiðum sem þeim dettur í hug. Nemendur útbúa 

litla verkáætlun í byrjun og passa að allir í hópnum hafi sitt hlutverk.  

     Annað sem má athuga er hvort til séu fleiri en eitt örnefni yfir ákveðin kennileiti. 

Finna út hvort heitið sé eldra og hversvegna búið hafi verið til nýtt.  

     Eldri nemendur geta flokkað örnefnin eftir því hvort þau séu útlitslega lýsandi eða 

lýsandi fyrir hlutverk kennileitisins. Einnig er hægt að flokka þau eftir aldri með því 

að athuga hvort örnefnin og jafnvel kennileitið hafi verið til fyrir 30 árum síðan eða 

ekki og að lokum finna út hvaða örnefni eru líkleg til að hafa verið búin til af 

börnum.  
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Gögn og hjálpartæki: Fyrir eldri nemendur er gott að nota örnefnasá LMÍ og 

kortavef Já.is til aðstoðar við að finna fleiri örnefni.  

Vefsóð örnefnasár: http://atlas.lmi.is/ornefnasja/  

Vefslóð kortavefs: http://ja.is/kort/#x=361722&y=401609&z=0.  

Auk þess er hægt að nýtast við prentuð borgar/bæjarkort.  

Námsmat: Nemendur fylla út matsblað um hópavinnuna þar sem þeir meta sitt eigið 

framlag og samstarfið í heild. Auk þess skila þeir til kennara skriflega afrakstri 

vinnunnar; listum og hugleiðingum. Kennari setur fram viðmið/kröfur sem hæfa aldri 

og getu hvers nemendahóps og metur hvort þeim hafi verið náð (Mjög gott – 

fullnægjandi – sæmilegt – ábótavant) 
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http://ja.is/kort/#x=361722&y=401609&z=0
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Verkefnatillaga 2 

 

Viðfangsefni: Hernámið. Verkefnið er hugsað fyrir unglingastig. 

Markmið:  

 Að nemendur skilji hvaða áhrif hernámsins og þá sérstaklega á nærsamfélag 

þeirra. 

 Að nemendur geri sér grein fyrir þeim samfélagsbreytingum sem áttu sér stað 

með komu hersins. 

Aðferð: Gert er ráð fyrir að nemendur hafi kynnt sér stríðsárin og hernámið í 

kennslustofunni áður. Þetta verkefni getur hent mörgum skólum/hverfum, hvort sem 

er á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. En á móti kemur þá hafa myndast ný 

hverfi og nýir skólar á síðastliðnum árum sem gætu ekki tengt við þetta verkefni eins 

vel og þeir sem eru staðsettir í eldri hverfum. 

Til að skoða hvaða áhrif hernámið hafði á hverfið eða heimabyggðina þarf fyrst að 

skoða hvort að herinn hafi átt bækistöðvar á viðkomandi stað. Á stærri stöðum eins 

og á höfuðborgarsvæðinu væri það skoðað út frá hverfinu en á minni stöðum á 

landsbyggðinni væri betra að skoða út frá bænum í heild sinni. Sniðugt væri að byrja 

á því að skoða hvenær herinn kom á viðkomandi stað og hvar bækistöðvar hans voru 

og hvað sé þar núna. Hægt væri að skoða hvaða áhrif herinn hafði á viðkomandi 

hverfi/stað. Varð einhver uppbygging í samfélaginu? Var koma hersins til þess að 

atvinna jókst? Hvers konar atvinna kom til vegna komu þeirra og er eitthvað af þeirri 

starfsemi enn til staðar í dag? Varð koma þeirra til þess að hverfið/byggðin stækkaði 

enn fremur? Það eru margs konar spurningar sem hægt væri að kasta fram til að fá 

nemendur til að skoða hvaða áhrif herinn hafði. Í lokin væri skemmtilegt ef að þeir 

nemendur sem eiga afa og ömmu eða einhvern sem man eftir komu hersins myndu 

taka viðtal við þann aðila og fá þannig betri innsýn í efnið og hvaða áhrif það hafði. 

       Annað sem hægt væri að skoða væru svokölluð braggahverfi sem spruttu upp 

með komu hersins og Íslendingar fluttu inn í eftir að herinn fór. Nemendur gætu 

kynnt sér það frekar og skoðað hvaða fólk það var sem bjó þar og hvernig litið var á 

þau í samfélaginu. Eru einhver ummerki um bragga í dag? 

     Verkefni sem þetta bíður upp á marga mögulega þegar kemur að framkvæmd þess 

og námsmat. Þetta verkefni væri t.d. tilvalið sem hópverkefni þar sem að nemendur 
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gætu skipt með sér verkefnum og hver nemandi fengi tækifæri til að nota sína 

styrkleika. Til að byrja með myndu nemendur afla sér heimilda, kynna sér efnið og 

leita að ummerkjum í grenndinni og útfrá því útbúa kynningu sem hópurinn myndi 

kynna fyrir bekknum. Nemendur geta m.a. útbúið powerpoint sýningu, útbúið 

veggspjöld, gert kvikmyndaverkefni eða útvarpsþátt. Nemendur eiga líka að skila inn 

stuttri greinargerð um efnið til kennarans sem hann metur svo til einkunnar ásamt 

kynningunni.  

Námgögn: Kennslubækurnar Stríðsárin á Íslandi 1939-1945 eftir Jenný Björk Olsen 

og Unni Hrefnu Jóhannsdóttur og Úr sveit í borg: Þættir  úr sögu 20. aldar eftir 

Guðmund J. Guðmundsson 

Námsmat: Kennari metur kynningu og greinagerð hvers hóps. Þegar einkunn er 

gefin er mikilvægt að horfa til metnaðarins sem settur er í verkefnið og hvort að 

unnið hafi verið vel að því. Kennari þarf einnig að hafa augun opin fyrir því hvort að 

það séu ekki allir nemendurnir að taka þátt í vinnunni. Stundum getur verið gagnlegt 

að láta hvern og einn nemanda skila inn litlu matsblaði um samstarfið. 
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Verkefnatillaga 3 

 

Viðfangsefni: Mannfjöldaþróun. Verkefni ætlað nemendum á unglingastigi. 

Markmið: Nemandi verði fær um að: 

 Lýsa dreifingu fólksfjölda með tillit til hugtöka eins og aldurssamsetning og 

kynjaskipting. 

 Nota vef Hagstofu Íslands til að afla sér upplýsinga um mannfjölda. 

 Búa til gröf og töflur út frá heimildum . 

 Búa til mannfjöldapýramída. 

 Nýta sér forrit eins og töflureikninn excel ofl. til að halda utan um 

upplýsingar og setja þær fram á skýran máta (gröf, töflur, myndir). 

Aðferð: Til að vekja áhuga nemenda er spurningum varpað yfir bekkinn til 

umhugsunar: Hvaða hverfi ætli sé stærst í Reykjavík? Í hvaða hverfi ætli flestir búi? 

Hvar ætli hverfið okkar sé í röðinni? Ætli það sé fjölmennast? Eða fámennast? Ætli 

hér sé jafn mikið af konum og körlum? Hvað eru nemendur skólans stór hluti af 

íbúunum? Af hverju búa svona fáir/margir í þessu hverfi miðað við önnur?  

Nemendur fá kynningu á vef hagstofunnar og hvernig hægt sé að nýta hann í 

upplýsingaöflun. Nemendur starfa í pörum og kynna sér vefinn og æfa sig í að leita 

að upplýsingum þar. Verkefnið felst í því að finna upplýsingar um fólksfjölda 

ákveðins póstnúmers við síðustu áramót og til samanburðar árið sem þeir byrjuðu í 

grunnskóla. Útfrá þessum tölum skrá nemendur hvort orðið hafi fólksfjölgun eða 

fækkun og álykta hvort fjölgunin/fækkunin hafi átt sér stað jafnt og þétt eða tekið 

dýfur/stökk á einhverju tímabili. Nemendur finna næst tölur fyrir annaðhvert ár (eða 

hvert) fyrir alla skólagöngu sína og úr þeim upplýsingum vinna þeir línurit. 

Nemendur þurfa einnig að búa til skífurit sem sýnir aldursskiptingu íbúa hverfisins 

vð síðustu áramót. Nemendur geta sjálfir ráðið aldurshópunum sem þeir setja upp en 

3-7 hópar er ágætis viðmið. Næst æfa nemendur sig í að setja upplýsingar inn í töflu 

og velja sjálfir hvaða upplýsingar þeir vilja að komi þar fram.  

     Síðasta verkefni nemenda er svo að búa til mannfjöldapýramída úr 

upplýsingunum sem þeir hafa aflað sér. Útfrá mannfjöldapýramídanum og gröfunum 

sem nemendur hafa útbúið skrifa nemendur niður sínar hugleiðingar og framtíðarspá. 
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Hvernig sjá þeir fyrir sér að framhaldið verði? Verður áfram fólksfjölgun eða fækkun 

eða er eitthvað sem bendir til þess að þróunin snúist við? Hver ætli sé ástæðan fyrir 

því að það séu fleiri eða færri börn í hverfinu í dag en fyrir 10 árum? Er sama 

þjónusta til staðar í dag og var þá, td. búðir, banki og annað slíkt? Hvernig væri hægt 

að efla hverfið svo fleiri vildu setjast þar að? 

Námsögn: Nemendur þurfa að hafa aðgang að tölvu í skólanum í þessu verkefni og 

nota vef Hagstofunnar í upplýsingaöfluninni. www.hagstofan.is Kennari þarf að vera 

með tilbúin dæmi um mannfjöldapýramída og útskýringu á honum þar sem 

nemendur eru líklegir til að þekkja ekki hugtakið eða fyrirbærið.  

Úrvinnsla: Nemendur nota töflureiknisforrit eins og excel til að setja upp gröf og 

annað slíkt og færa myndirnar í glærusýningarforritið powerpoint.  

Námsmat: Kennari metur lokaafurðina sem er glærusýning með tilliti til þess hvort í 

henni komi fram þær upplýsingar sem beðið var um, hvort gröf og myndir séu réttar 

og hvort nemendur hafi skrifað sínar hugleiðingar og rökstutt þær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hagstofan.is/
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Verkefnatillaga 4  

 

Viðfangsefni: Saga byggðarinnar 

Markmið: Að nemendur 

 þekki þróun búsetu hverfisins/heimabyggðarinnar. 

 kynni sér þróun atvinnulífsins í hverfinu/heimabyggðinni. 

 kannist við þá áhrifaþætti sem urðu til þess að byggð myndaðist. 

  kynni sér hvaða breytingar hafa átt sér stað í gegnum árin. 

Aðferð: Eins og segir í markmiðunum hér að ofan þá snýst þetta verkefni um að 

nemendur þekki sögu sinnar byggðar. Nemendur eiga að kynna sér þróun 

hverfisins/heimabyggðarinnar frá því að byggð hófst til dagsins í dag og rýna aðeins í 

þá þróun sem hefur átt sér stað. Eins og gefur að skilja er aldur hverrar byggðar 

mismunandi og því mismikil saga sem er til að staðar til að skoða. Nemendur skulu 

einnig skoða atvinnulífið vel og þróun þess; hvernig það var í upphafi byggðar og 

hvernig það er í dag. Hvaða starfsemi hefur átt sér stað í gegnum tíðina og hvers 

vegna hefur henni lokið? 

     Nemendur skulu líka skoða íbúafjölda byggðarinnar og hvaða þróun hefur átt sér 

stað. Hefur íbúafjöldinn hækkað eða fækkað? Hverjir eru mögulegir áhrifavaldar 

þess að íbúafjöldinn hafi breyst í gegnum árin?   

     Nemendur skulu einnig skoða félagslegu hlið hverfisins/bæjarins. Þeir geta leitað 

sér af uppslýsingum í bókum og interneti en einnig væri sniðugt fyrir nemendur að 

taka viðtal við fullorðin einstakling sem ólst einnig upp í hverfinu/bænum, t.d. 

foreldra eða ömmu og afa og þannig bera saman hvernig það var að alast upp í 

hverfinu/bænum áður fyrr og núna. Einnig eru upplýsingar inn á vef Hagstofu Íslands 

sem sýna íbúafjöldabreytingar sem nemendur geta rýnt í. 

Úrvinnsla: Nemendur vinna þetta sem einhvers konar verkefnabók þar sem þau 

safna saman öllum úrlausnum sínum og setja saman á heildstæðan hátt. Nemendur 

skreyta svo möppuna á fallegan hátt sem opnar þá möguleikann um að 

samþættaverkefnið myndmennt og öðrum listgreinum. Með þessum hætti fær 

kennarinn betri yfirsýn yfir það sem hvað nemandinn hefur verið að vinna og hversu 

vel nemandinn hefur unnið. 
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Námsmat: Kennarinn fer yfir allar möppurnar og gefur fyrir þær einkunn. Sniðugt 

væri að kennarinn væri búinn að útbúa ákveðið matsblað fyrirfram til viðmiðunar til 

að að gefa einkunnina sem hann kynnir fyrir nemendum þegar þeir hefja vinnu við 

möppurnar.  
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Verkefnatillaga 5 

 

Viðfangsefni: Sögufrægt hús í hverfinu. 

Markmið:  

 Að nemendur kynni sér ýtarlega og afli sér þekkingar um sögu ákveðins húss 

í hverfinu  

 Nemendu þjálfist í að skrifa skipulagða ritgerð 

Aðferð: Hérna eiga nemendur að kynna sér eitthvert ákveðið hús í hverfinu/bænum 

sem hefur einhvers konar sérstöðu í samfélaginu. Nemendur kynna sér sögu hússins 

og hvaða starfsemi hefur átt sér stað þar, bæði nú til dags og áður fyrr og hvað það er 

sem gerir húsið merkilegt. Nemendur skulu einnig athuga hvort að húsið hafi 

einhverja sérstöðu á landsvísu. 

     Nemendur geta leitað sér upplýsinga m.a. á internetinu og í bókum en það er 

þekkt hérlendis að skrifaðar hafa verið bækur um byggða- og húsasögu bæja og ef 

það hefur verið gert væri það tilvalin heimild fyrir nemendur að nota. Það væri einnig 

sniðugt fyrir nemendur að hafa samband við eigendur hússins og tala við þá hvort 

sem sé um verslunar- eða íbúðarhúsnæði að ræða. 

     Þetta verkefni er hugsað sem einstaklingsverkefni og yrðu skilin á því í 

ritgerðarformi þar sem að nemendur fá góða þjálfun í ritgerðarsmíðum og hvernig 

ritgerðir eru settar upp. 
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Verkefnatillaga 6  

 

Viðfangsefni: Saga skólans 

Markmið: 

 Nemendur kynnist sögu skólans og því skólastarfi sem hefur átt sér stað þar 

 Nemendur kynna sér þær breytingar sem hafa átt sér stað í gegnum tíðina 

 Nemendur kynna sér gildi og stefnu skólans 

Aðferð: Hér eiga nemendur að kynna sér sögu skólans. Kennarinn útlistar fyrir 

nemendum ákveðnum spurningum og punktum sem nemendur eiga að afla sér 

upplýsinga um. Nemendur eiga að kynna sér hvenær húsið sem hýsir skólann var 

byggt og hvort skólastarfið hafi mögulega átt sér stað í einhverju öðru húsi til að 

byrja með. Nemendur eiga einnig að kynna sér skólastarfið og hvernig breytingum 

það hefur tekið í gegnum tíðina og skoða þennan mun og velta honum fyrir sér. Þetta 

eru upplýsingar sem nemendur eiga að geta kynnt sér í skólanámskrá hvers skóla. 

Þegar búið er að líta yfir sögu skólans skulu nemendur kynna sér gildi og stefnu 

skólans í dag og gagnrýna það hvernig þeim finnist vera unnið með þessi gildi í 

skólastarfinu. 

 

Úrvinnsla og námsmat: Þetta verkefni væri sniðugt að hanna sem hópverkefni. 

Þegar nemendur hafa lokið við vinnu á verkefninu eiga þeir að kynna það fyrir 

samnemendum sínum og mega nemendur ráða því sjálfir á hvaða formi þeir kynna 

það, t.d. Powerpoint sýning eða kvikmynd. Í þessu verkefni væri hægt að notast við 

sjálfsmat, jafningjamat og svo loks kennramat. Þannig fær kennarinn betri yfirsýn 

yfir það hvernig hópnum fannst vinnan ganga. 
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Verkefnatillaga 7 

 

Viðfangsefni: Umgengniskönnun. Verkefnið er ætlað öllum aldursstigum og hentar 

vel sem samvinnuverkefni til að tengja saman stigin og stuðla að auknu samstarfi. 

Markmið:  

 Nemendur verði meðvitaðari um ábyrgð hvers og eins gagnvart umhverfinu.  

 Nemendur öðlist aukna virðingu fyrir umhverfi sínu og góðri umgengni.  

Aðferð: Nemendur vinna saman í hópum. Hver hópur skipuleggur skoðunarferð um 

ákveðinn hluta hverfisins (kennari aðstoðar við að skipta niður hverfinu ef þess þarf) 

þar sem umgengni og útlit verður sérstaklega kannað. Áður en hóparnir fara af stað 

þurfa þeir að hafa á hreinu hverju þeir ætla sérstaklega að taka eftir. Nemendur geta 

búið sér sjálfir til svokallaðan tékk-lista með þeim atriðum sem þeir telja skipta máli 

og þeir geta svo merkt við á þegar athugunin fer fram. Þetta geta verið hlutir eins og 

endurvinnslutunnur, hlutir sem fegra, rusl á jörðu, mengun frá fyrirtækjum 

(verksmiðjum) og fleira sem nemendum dettur í hug. Horfa þarf á sameiginleg svæði 

eins og götur, gangstéttir og leikvelli auk þess sem horfa þarf á einkalóðir bæði 

einstaklinga og fyrirtækja. Taka skal fram að nemendur æði ekki inn á einkalóðir án 

leyfis heldur athugi þær úr fjarska eða næstu gangstétt. Eftir athugunina eru 

niðurstöður teknar saman og nemendahópnum gert að útnefna fyrirmyndarnágranna 

sinn. Hægt er að veita verðlaun fyrir ákveðna flokka eins og; fyrirmyndar gata, 

einbýlishús, fjölbýlishús og fyrirtæki. Nemendur útbúa viðurkenningarskjal (eða 

annan viðurkenningavott) sem þeir svo færa eiganda hússins eða fyrirtækisins sem 

þeim finnst vera með fyrirmyndarumgengni á og í kring um lóðina sína. Viðkomandi 

er svo veitt viðurkenningin. Sjái nemendur hús, götur eða fyrirtæki sem eru með 

umgengni og aðra umhverfisverndartengda hluti til skammar mætti útbúa skriflega 

áskorun og senda viðkomandi um að bæta ráð sitt. Áskoruninni þyrfti að fylgja góð 

röksemdafærsla.   

Námsmat: Kennari metur vinnuframlag og vilja hvers nemanda.  
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Verkefnatillaga 8 

 

Viðfangsefni: Hvað þurfum við að hafa til staðar til að geta lifað af hverfinu okkar.  

Markmið: Nemendur læri og skilji hvað það er sem samfélag þarf að hafa til að 

komast af. Hvernig er hægt að auka sjálfbærni og afkastagetu samfélags af þessari 

stærð sem hefur alltaf verið partur af einhverju stærra og háð utanaðkomandi aðilum.  

Aðferð: Til þess að setja nemendur inn í aðstæðurnar lætur kennarinn alla loka 

augunum og leggjast fram á borðið sitt. Hann slekkur ljósin og les upp tilbúinn texta. 

Textanum er hægt að breyta með tilliti til þess hverfis eða bæjar sem um ræðir svo 

lengi sem þemað í honum sé það sama. Hér er tillaga að texta.  

 Þú liggur í rúminu þínu og sefur. Það er sunnudagskvöld og ný skólavika að 

byrja á morgun. Allt í einu hrekkur þú upp við að allt er að hrisstast. Húsgögnin 

nötra og það dettur glas niður á gólf og brotnar. Þú stendur á fætur en þarft að 

halda þér í til að ná almennilegu jafnvægi. Þú styður þig við veggina og labbar útúr 

herberginu og hittir hina í fjölskyldunni og þið ákveðið öll að fara saman út. Þegar 

út er komið farið þið beint á næsta auða svæði sem þið finnið sem er ekki upp við 

hús, getur verið leikvöllur, bílastæði eða grasblettur. Nú þegar hefur fjöldi fólks 

safnast saman úti og allir eru skelfingu lostnir og enginn veit hvað er að gerast. Allt í 

einu heyrast miklar drunur og jörðin nötrar og skelfur undir fótum ykkar. Það er að 

opnast stór sprunga í kringum hverfið og það breytist í eyju sem færist frá restinni af 

borginni og rekur út á haf. Loksins hætta lætin og allt er orðið stöðugt og hljótt. En 

nú eru góð ráð dýr! Hvernig eiga íbúar hverfisins að komast af þegar þeir eru 

komnir marga kílómetra frá borginni og allri þeirri þjónustu sem þeir sækja 

þangað? Engir bátar eða flugvélar eru á eyjunni svo nú reynir á ykkur íbúana að 

skipuleggja lífið á eyjunni ykkar svo þið séuð sem allra minnst háð meginlandinu. 

Hvað er nú þegar til staðar? Hverju getið þið breytt og bætt til að auðvelda ykkur 

lífið? Hvaða reglur gilda núna þegar þið eruð orðin ein á báti og tilheyrið kannski 

ekki lengur borginni sem vill ekkert með ykkur hafa svona langt í burtu?  

Úrvinnsla: Bekkurinn vinnur þetta verkefni saman sem ein heild eða eitt samfélag. 

Þeir sjá sjálfir um að skipta með sér verkum og umfang og úrvinnsla verkefnisins er 
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undir þeim komið. Kennari aðstoðar eins lítið og mögulegt er og reynir að gera það 

eingöngu á þann hátt að virkja nemendur og þeirra sjálfstæðu hugsun.  

Námsmat: Kennari fylgist með af hliðarlínunni og metur vinnuframlag nemenda, 

frumkvæði, þátttöku, samvinnuþýðni og hugmyndir. Munnleg ummæli á meðan að 

verkefnavinnu stendur til að hvetja og leiðbeina nemendum áfram og skrifleg 

umsögn fyrir hvern og einn í lok verkefnis. 
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Verkefnatillaga 9  

 

Viðfangsefni: Atvinnulíf.  

Markmið: Að nemendur kynnist þeirri starfsemi sem er að finna í hverfinu og átti 

sig á tækifærunum sem þar er að finna.  

Aðferð: Nemendur kanna hvaða atvinnuhættir eru stundaðir í nágrenni skólans. 

Nemendur leita að öllum fyritækjum sem eru staðsett eða með útibú í hverfinu. 

Byrjað er á að fara eftir minni og smám saman er gerð nákvæmari leit. Nemendur 

fara út í könnunarleiðangur og skrá hjá sér heiti og starfsemi allra fyrirtækjanna sem 

eru þeim sýnileg. Til þess að finna fyrirtæki og þá starfsemi sem er illa (eða jafnvel 

ekki) sýnileg við göngutúr um hverfið eru nýttar. Gulu síðurnar í símaskránni eða 

jafnvel fyrirtækjaskrá. Nemendur flokka fyrirtækin eftir starfsemi þeirra og búa 

sjálfir til flokka. Nemendur velja sér að lokum eitt áhugavert fyrirtæki í hverfinu sem 

þeir kynna sér betur með því að skoða td. vefsíðu eða aðrar upplýsingar sem þeir 

hafa aðgang að auk þess sem kjörið er að óska eftir stuttu viðtali við einhvern á 

vegum þess til að svara þeim spurningum sem brenna á nemendum varðandi 

starfsemina. Þegar nemendur semja spurningar fyrir viðtalið má ekki gleyma að 

spurja að atriðum eins og hversvegna starfsemin sé staðsett hér og hvernig 

staðsetningin henti.  

     Eftir þessa rannsóknarvinnu og úrvinnslu er einnig hægt að fá nemendur til að 

stinga upp á einhverskonar atvinnuháttum sem finnast ekki í hverfinu en gætu vel 

þrifist þar að mati þeirra. Nemendur þurfa að rökstyðja þessar uppástungur sínar og 

ef kennari og nemendur vilja þróa þær enn meira og vinna úr þeim stærra og 

viðameira verkefni.  

Námsmat: Gaman væri að nýta sér jafningjamat í þessu verkefni.  
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Verkefnatillaga 10 

 

Viðfangsefni: Þekktur einstaklingur  

Markmið 

 Nemendur kynna sér einstakling úr hverfinu og kynna sér hann betur 

 Nemendur skoða hvað þessi tiltekni einstaklingur hefur afrekað og hversu 

þekktur hann er á landsvísu og jafnvel heimsvísu 

Aðferð: Í þessu verkefni eiga nemendur að kynna sér einstakling sem ólst upp í 

hverfinu/heimabyggðinni og skrifa ritgerð um þann einstakling og afrek hans bæði 

hérlendis og erlendis. Einstaklingurinn getur m.a. verið tónlistarmaður, íþróttamaður, 

stjórnmálamaður, báráttumanneskja o.s.frv.. Nemendur eiga að skoða hvað þessi 

einstaklingur hefur gert og hvort að það hafi einhver áhrif á heimabyggðina og í 

framhaldi af því skoða hvaða áhrif einstaklingurinn hefur haft á íslenskt samfélag. 

Nemendur geta leitað sér upplýsinga um þennan tiltekin einstakling t.d. á netinu, 

tímaritum, ævisögum og öðrum bókum.   

Úrvinnsla og námsmat: Hægt er að vinna þetta verkefni á ýmsa vegu eftir því hvað 

hentar nemendum. Ritgerð, frumsamið lag, ljóð, veggspjald eða jafnvel stuttur 

leikþáttur um ævi og störf viðkomandi aðila koma til greina ásamt fleiri leiðum. 

Kennari metur afurðina með tilliti til efnis og vinnubragða og gefur fyrir hana 

einkunn. 
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9. Lokaorð 

„Sá sem ekki getur haft yndi af því sem næst honum er, sér varla sér til gagns það 

sem fjærst er“ sagði Guðmundur Finnbogason fyrir rúmri öld þegar búsetumynstur 

Íslendinga var allt annað en það er í dag. Samt sem áður á þetta ennþá jafn vel við í 

dag og það gerði þá. Við þurfum að einbeita okkur að hinu nálæga og þekkta og 

kryfja það til mergjar áður en við erum tilbúin í að fjalla um hið fjarlæga og óþekkta. 

     Fræðimenn sem fjallað hafa um nám og þroska barna eru margir hverjir sammála 

um að börn þurfi að fá að læra af eigin reynslu og við fjölbreyttar aðstæður. Kennarar 

þurfa að leitast við að búa nemendum þessi námsskilyrði svo þeir haldi áfram að 

þroskast. Grenndarkennsla býður upp á risastóran reynsluheim beint fyrir utan dyrnar 

okkar sem hægt er að nýta í öllum námsgreinum. Fjölbreytni viðfangsefna hennar 

gerir það að verkum að auðvelt er að höfða til fjölbreytts nemendahóps á einfaldan 

hátt.  

     Sterk sjálfsmynd nemenda er mikilvægt hjálpartæki og þáttur í að gera þá að 

sjálfstæðum einstaklingum sem eru virkir þátttakendur í samfélaginu. Með því að 

leggja áherslu á að efla söguvitund, umhverfisvitund og grenndarvitund nemenda 

styrkjum við þessar undirstöður sjálfsmyndarinnar. Nemendur öðlast aukinn skilning 

á sjálfum sér og samfélaginu sem hann tilheyrir.  

    Börn sem alast upp á landsbyggðinni hafa það umfram börn á höfuðborgarsvæðinu 

að náttúran sem þau hafa aðgang að er víðameiri og sagan jafnvel sterkari. Þetta 

þýðir ekki að það séu ekki óteljandi möguleikar til að nýta grennd skólabarna á 

höfuðborgarsvæðinu á jafn áhrifaríkan hátt. Það er undir skólum og kennurum komið 

að nýta tækifærin sem grenndarkennslan býður upp á og finna þeim stað og hlutverk 

í skólastarfinu.  

     Það er okkar von að verkefnatillögur okkar sýni kennurum og kennaranemum að 

það þurfi ekki að leita langt yfir skammt þegar kemur að vettvangsferðum, útikennslu 

og tækifærum til að læra á og um nærsamfélagið.  
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